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Předmluva
Tato útlá knížka je sbírkou neocenitelných slov mého učitele Šrí Randžita
Maharadže, která jsou prostá, přímá a pronikají do srdce upřímného Sádhaky.
Randžit Maharadž se narodil 4. ledna 1913 v Bombaji. Svého Mistra Šrí
Siddharaméšvara potkal, když mu bylo teprve dvanáct let. Již od narození byl
Randžit nemocný, ale zcela oddaný Krišnovi, kterého denně uctíval. O dnu,
kdy se setkal se svým mistrem Siddharaméšvarem říká: „Poznal jsem svého mistra
a ten mě zcela přemohl. Od toho dne jsem zapomněl na Krišnu.“
Když Šrí Siddharaméšvar umřel, bylo Maharadžovi dvacet čtyři let. Nikdy se
neoženil a většinu svého života pracoval jako samostatný účetní v různých ﬁrmách,
než odešel v osmdesáti letech do důchodu. Učit začal, když mu bylo sedmdesát let,
a to díky rostoucímu počtu hledajících, kteří ho navštěvovali v jeho malé místnosti,
která pro něj byla domovem i kanceláří. Tělo opustil 15. listopadu 2000.
Maharadžovo učení je založeno na prostém a přímém předávání Pochopení.
Maharadž říká: „Slova vás svazují, ale slova vás mohou osvobodit. Nevědomost
přišla tak, že vám bylo řečeno, že jste tělo a mysl a musí zmizet tak, že vám bude
řečeno, že nejste tělo a mysl. Slova jsou falešná, jen význam, který nesou,
je pravdivý. Přestože je vše jen pouhou iluzí, k tomu, abyste iluzi pochopili, iluzi
potřebujete.“
Maharadž zdůrazňuje, jak je důležité pochopit naši pravou Podstatu, rozpoznat, čím
jsme a čím nejsme. Dokáže nás zbavit všech připoutaností pouhým rčením:
„Zapomeňte to (tělo/iluzi) a stanete se Jím. Stručně a jasně.“
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Maharadž říká: „Nic z toho, co vidíte, uvědomujete si, myslíte a cítíte,
není pravdou. Kde se pak tedy nachází tělo, mysl, intelekt, ego a svět?
Pokud nejsem ničím z těchto pojmů, kdo tedy jsem? Když tu není
‚já‘, kde je ‚vy‘? Když neexistujete, neexistuje ani svět, berte to jako
samozřejmost. Zapomeňte vše a zůstane tu ON.“
Je velmi vzácné setkat se s opravdovým Mistrem jako je Šrí Satguru
Randžit Maharadž, který je poměrně neznámý. A to zejména
v dnešní době, kdy se s duchovními Mistry a new age Guruy přímo
roztrhl pytel. Tito rádoby Mistři nabízejí tisíce metod, čímž duchovní
cestu hledajícím komplikují a samotná Realizace se pak zdá být pro
obyčejné lidi přímo nedosažitelná.
Ale Maharadž, bez jakéhokoliv předvádění se, mluví jednoduchou
angličtinou a předává nám poznání, které mu předal jeho Mistr.
Po setkání s ním zasvětil Maharadž celý život Mistrovi.
„On vás činí tím, čím je On sám.“ To je vše.
Maharadž říká, že těch co žijí v iluzi, je mnoho. Iluze však nerada
přichází o někoho ze svých řad, proto vás bude strhávat zpět při
sebemenším pokusu o odpoutání se od ní a nikdy vám nedovolí dojít
k Pravdě. Proto je skutečný Mistr nezbytný.
K tomu, aby vás Mistr vyvedl z iluze, se mu musíte zcela oddat
a znovu a znovu přemýšlet nad jeho slovy.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli při práci na této krásné
knížce.
Zcela nevýslovně jsem vděčný Maharadžovi za pochopení, které mi
dal a věnuji tuto knihu k jeho nohám s láskou
a oddaností.

Kishor Chopda
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Já
nejsem
t ě l o
Když jste byli v matčině lůně, tak jste byli jen kapka a jednoho
dne se zase kapkou stanete. Dají vás do hrobu a všechno zmizí.
Proč milujete tohle (tělo)? Nemilujte ho! Milujte své Já,
to nikdy neumírá.

>>
Tělo zemře, vy nezemřete. A tělo nejen
že zemře, ale stane se i částí Parabrahma
samotného. Všechno je On, mimo Něj zde
není nic.

Hodně světců říká: „Ó, musíte nejdříve jíst jen zeleninu a pak
teprve přijďte ke mně.“ Co s tím? Jíte zeleninu, ne? A tu musíte
uříznout, ne? Ale ona žije, i když vy to nevidíte. A pak se ještě
přižene vzduch a mikroby. Můžete mikrobům zabránit
ve vstupu? Můžete čistit a čistit, ale stále jsou zde.
Jak se říká v naší mytologii: „Pokud chceš žít, musíš jíst život.“
Člověk by měl jíst život. Nadechujete se a vydechujete, ne?
Bez dýchání nemůže nikdo žít. Dýchání znamená, že chcete
vzduch a v něm je tolik mikrobů. Všechny je sníte.
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Přijmete tělo
a říkáte:
„To jsem já.“
To je ta největší
nevědomost.
— Šrí Randžit Maharadž

O: Můj předchozí učitel mi říkal, že je užitečné být vegetariánem.
Je to dobré pro vibrace v těle, je to pravda?
M: Připusťme, že pijete a jíte nevegetariánské jídlo, přestanete snad
potom chápat? To jsou všechno jen záležitosti těla. Stanete
se dobrým přijímáním dobrých věcí?
Dosáhli pomocí toho všichni ti lidé realizace?

Záležitosti těla nejsou moje starost.
Buďte mimo ně.

Když to vstupuje do vašeho těla, jak to může být čisté?
Tělo vytváří jen sračky a moč. Není to nic jiného než továrna
na sračky. Je to špinavá věc a vy ho uctíváte tak dlouho, dokud je
v něm síla. Ale jakmile z něj síla odejde, tak se snažíte z něj dostat,
jak nejrychleji to jde. Tělo je ta nejšpinavější věc a vy přece říkáte:
„To jsem já!“
Pokud například budete mít na noze vřed, tak požádáte doktora,
aby vám ho vyřízl. A to i přesto, že tento vřed je částí vašeho těla,
ale protože kvůli němu trpíte, tak jste ochotni se ho vzdát. Stejným
způsobem, pokud pochopíte, že tělo je jenom vřed, který na vás
vyrostl, budete velmi šťastní, až ho uvidíte mizet.
Tělo je vřed na vás samých a vy ho musíte vyříznout pomocí
pochopení.

Tělo vás svazuje, ale když pochopíte,
že nejste tělo, tak jste volní.
Pak jste silou, která je ve vás, jste všude.

O: Existuje místo, které se nazývá peklem?
M: Peklo je zde. Pokud řeknete: „Já jsem tělo“, pak jste v pekle.
Pokud pochopíte, že nejste tělo, tak jste v nebi.
Nebuďte vlastníkem stroje na sračky. Buďte vlastníkem
skutečnosti.
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Já nejsem
m y s l
O: Je myšlenka hmotná nebo nehmotná?
M: Neexistuje. Nemá žádnou skutečnou
existenci. Mnoho myšlenek přichází,
kde jsou teď? Přicházejí a odcházejí.
Host přichází a odchází. Hostitel zůstává.
Jsou to vaše myšlenky, co říkají, že jste to či
ono. Takže jste vytvořen z myšlenek a ty zase
pocházejí z nuly. Neexistujete. Cítíte:
„Já existuji“, ale samotná tato existence je omyl.

Co mohou přinést peníze?
Dobré místo na spaní? Ve spánku jsme si
všichni rovni. Jestliže někdo spí na ulici a někdo
jiný na nějakém dobrém místě, tak jsou si ve
spánku oba rovni. Mysl není nikdy uspokojena,
je jako psí ocas. Pokud se pokusíte ho narovnat
tím, že ho strčíte do trubky, tak i po sto letech
se vrátí do svého původního tvaru. Mysl není
nikdy uspokojena tím, co dostává.
Myšlenka, že peníze vám mohou přinést štěstí,
je zcela evidentně chybná. Jak by vám peníze
mohly dát toto uspokojení? Řekněte!
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Proč mysl myslí?
Protože si myslíte,
že vše je pravda.
Svět je skutečný,
já sám jsem
skutečný.
Myslíte si, a tak
začínají myšlenky.

Touha je uspokojena, Ok. Ale touhy zůstávají, nebo ne? Zmizí
snad? Další a další touhy se objeví. Takže když máte jeden lakh
(100 tisíc rupií), tak pak chcete mít dva lakhy. A když máte dva,
tak jich chcete dvacet a tak dále. Co děláte po celý svůj život?
Honíte se za penězi.

Nic není
špatné,
nic není
dobré.
To všechno
jsou jen
myšlenky.
Všichni
jsou lháři,
tak kde je
pravda?

Nikdy se nehoníte sami za sebou.
Poznejte sebe,
pak můžete poznat svět.

Co získáváte tím,
že po něčem toužíte?
Nezískáváte nic,
ztrácíte však sami sebe,
a stejně jste s tím spokojeni.
Všichni ztrácejí,
jaký to má pro ně ale užitek?
Snažte se ochránit svou sílu,
protože právě tato síla
vás může dovést k realitě.

Pokud jste zde, tak jsou zde touhy. Odkud by jinak mohly
přijít? Tyto myšlenky nemají žádnou skutečnou existenci,
ale když říkáte, že existují, tak vás následují.
Nebuďte jako včela a nebzučte okolo.

Vy lidé z cizích zemí, kde je zima, nosíte do kostela boty
a Indové v chrámu nikdy boty nenosí. Kdo je pak čistý a kdo
nečistý? Přijme Bůh modlitbu jedněch, ale ne těch druhých?
Když je zima, tak si můžete dát brandy na zahřátí těla. Stanete
se špatný tím, že si dáte brandy? Stane se někdo, kdo si nedal
brandy, dobrým? To jsou všechno jen bláboly mysli. Mysl
vytváří tolik rozdílů.
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On pracuje s myslí a ona také pracuje s myslí. Ale koncept muže a ženy
je jen vnější obal, nazývá se ,Prakrti‘.

Pokud neposloucháte mysl,
tak se automaticky stanete jemnějším.
Nechápete, že se vás nic nemůže dotknout. Pokud cítíte,
že se vás nic může dotknout, tak jste v iluzi.
Dělejte vše, co máte dělat. Ale buďte od toho odděleni pochopením,
že vše, co cítíte, vnímáte a čeho dosahujete,
je iluze. Neexistuje to. Vaše mysl to musí přijmout.
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Vaše mysl se stane
jednou
z nejvznešenějších,
pokud přestanete
světu přisuzovat
jakoukoliv
hodnotu.

ne jejím otrokem. >>

Iluze
9

Pochopení je realizace * Š r í R a n d ž i t M a h a r a d ž

,já‘
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Mysl není schopna Ho zakusit. Když si myslíte, že Ho
zakoušíte, prožíváte něco jiného. Do té doby, než bude
vaše mysl rozpuštěna, než bude v laja (rozpuštění), budete
neustále něco prožívat. Kdo a co bude prožívat potom?
Když nahromadíte všechny své prožitky, sklidíte jen samé
nuly. Realita je za touto Nulou.
Lidé vyspěli, ale jejich mysl je stále v nevědomosti.
Co s tím? Můžete získat mnoho titulů, v tom není žádný
problém. Ale stále nebudete vědět, co je skutečnost.
Nevíte, že všechny vědomosti, které jste nashromáždili,
nejsou nic jiného než nevědomost.

Žák by měl vše chápat jako nulu. Sebe sama nejdřív.
Jinak nemůžete vyhrát, ne! Chcete, ale bojíte se, že vás nikdo nepřijme.
Považujte se za nulu. B u ď t e

b l á z n y !

Pokud chcete dosáhnout realizace, tak musíte zahodit mysl. Mysl jen spoutává, nic víc.
Musíte být v mysli zcela přesvědčeni, že nic se neděje a nic není pravda.
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Ego je
jako syn
neplodné
ženy.
Neexistuje,
ale stále
říkáte:
„Já jsem to
udělal.“

Jaké bylo vaše jméno, když jste se narodil? Dáváte jména tomu,
co neexistuje.
Pokud nemáte žádné jméno, kde je potom ego?

Vy říkáte: „Já existuji.“ Já říkám:
„Vy neexistujete.“ V tom je ten rozdíl. Pokud
neexistujete, tak kdo mluví? Nikdo! Já nikdy
nemluvím. Já jsem lhář.
Stručně a jasně.
Pokud zde zůstává ,já‘, tak já jsem také iluze.
Nezůstávejte jako ,já‘,

to je to nejvyšší pochopení.

>>
Nepronásledujte svou mysl.
Pokud budete pronásledovat
tu mou, budete bez mysli.
Buďte bez mysli a budete
šťastní.

Ego je největším tvůrcem
problémů.
Dokud se ega nevzdáte,
nemůžete být Jím.
Nedokážete ho zakoušet,
přestože On je tu neustále.
11
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Pokud neexistujete,
svěět neexistuje. Berte to jako
sv
samozřřejmost.
samoz
V ččem
em to je? Kdy
Kdyžž je tady ,j
,já‘
á‘,,
tak je tady tak
takéé ,ty
,ty‘‘.
Kdyžž tady nen
Kdy
neníí ,j
,já‘
á‘,,
tak jste kde?

Jděte hluboko
do sebe sama,
tak hluboko,
až zmizíte.
Ego je jediným viníkem toho, že nejste schopen rozpoznat to, co je
Skutečné.

Někteří červi nezemřou,
ani když je přeseknete.
Právě takové je i ego.
Pochopení přichází,
když odložíte své ego
a budete stále On. Pak
už nemusíte chápat nic.
,Já‘ je černý mrak před
sluncem. Kvůli egu
nemůžete vidět slunce.

Nic a nikdo není váš. Mistr to dokázal. Nikdo není váš. Je snad někdo
váš? Ne! Vaše tělo vzešlo z matčiny dělohy, ale ona pro vás stále
nemůže nic udělat.

Nikdo doopravdy nepláče. Všechno je to nesmysl. Nikdo se o nikoho
nestará. Já vám říkám, systém je to, co je k pláči.

Občas se věci mohou dít proti vašemu přání, ale přání není pravda. Pak můžete být mimo to, jinak ne.

Takzvaný světec, který říká: „Já jsem reinkarnací
Boha“, Ho nezná, nezná skutečnost.
Naopak, je otrokem svého ega, iluze.
Všechny spisy a mytologické knihy mají za účel jen naznačit onen bod a jakmile ho dosáhnete,
tak přestanou existovat, stanou se prázdnými.

Když je pryč ,já‘, tak je zde On.
On je tu vždy, není potřeba si dělat starosti.
12
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Šrí Siddharaméšvar Maharadž
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>>
Tukárám říká: „Všichni jsou
blázni.“ Všichni světští lidé
jsou blázny, protože se honí
za špatnými věcmi.
Zvíře běží za fata
morganou a myslí si, že
tam najde vodu. Pokud mu
někdo řekne: „Tam není
žádná voda“, tak odpoví:
„Hlupáku, vždyť jí vidím.“
Pak běží celý den a když
přijde večer a fata morgana
zmizí, tak si řekne: „Ó, jen
jsem neměl štěstí.“ Ale žádná
voda tam vůbec nebyla.

14

Pochopení je realizace * Š r í R a n d ž i t M a h a r a d ž

Vdní (neboli Já jsem iré vdní)
Šrí Krišna řekl:
„Pokud neznáte sami
sebe, tak všechno co
děláte, je zbytečné.“

Aby bylo možno dosáhnout pochopení, je
nutné mít o p r a v d o v é h o
M i s t r a .
Na začátku musíte chodit do školy,
abyste získali pochopení.
Nemůžete meditovat celý den.

Nevědomost přišla skrze sluch.
Musí odejít také skrze sluch.
Díky slovům jste se stali spoutanými
a pomocí slov se můžete osvobodit.
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Slova jsou falešná,
jen význam, který
nesou, je pravdivý.
Jsou iluzí, ale mají
význam. Vše je
iluze, ale k tomu,
abyste iluzi
pochopili, je iluze
potřeba.
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Jenom položení
ruky na vaši hlavu
nic neudělá.
Učitel musí učit.
Potřebujete
pochopit,
o co jde.
Takže k čemu vám
bude objímání
(světců), jaký
to má význam?
Pokud obejmete
své dítě, stane se
z něj učenec? Musí
chodit do školy.

Jak to, že
jste po ránu
tak svěží?
Zapomněli jste
vše i sami sebe.
Jste za časem
i prostorem.
Když řekneme
,já jsem‘, tak
všechno
přijde, co
s tím?

Intelektuálně můžete chápat, ale praktické pochopení mít nemůžete. Proč?
Protože ještě máte lásku k tomuto světu.

Buďte ve světě, ale nebuďte světskou osobou.
Buďte pánem iluze.
Vy ale pořád shromažďujete to, co není.
Kdo je Ráma? Ten, který hraje v každém. A jakmile Ráma vstoupí do deseti smyslů,
tak se z něj stane Rávana. Z Rámy se stane Rávana. Jakmile vy vstoupíte do deseti smyslů,
tak se váš mír, Síta, vytratí. Síta znamená mír.
Všechno jsou to jen bublinky v oceánu. Milióny bublinek, a vy jste právě jedna z nich.
Musíte jen prasknout tu svojí bublinu pomocí pochopení, to je vše.

Když se energie stane více vnitřní, použijte ji pro správné věci,
ne pro světské věci. Protože ty nejsou nic jiného než nula nebo
iluze. Tak proč byste měli plýtvat svoji energii na toto nic.
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Zlato se nestará o to, jaký má tvar. Může být ve tvaru psa stejně tak jako Boha. Tvar
se ho nijak netýká.
Stejným způsobem buďte lhostejní k věcem, protože ony neexistují.
Pokud se rozbije zlatý šperk, tvar zmizí. Dělá si s tím zlato starosti?
Může se vytvořit mnoho dalších tvarů, tak proč si s tím dělat hlavu?
Každou minutu tři lidé zemřou a pět se jich narodí. Co má pak Bůh dělat? Má plakat nebo se smát?

Plátno ukazuje všechny obrazy,

Odhoďte všechen svůj zevnějšek.
Mysl, vědomosti, intelekt, majetek,
to vše je jen váš zevnějšek.
Jedině pak můžete spatřit sami sebe.

Pokud dojdete k prameni řeky,
bude tam pořád řeka?
Pokud dojdete k prameni sebe,
tak také zmizíte.
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Promítací plátno
se nestará
o to, jestli je
promítaný ﬁlm
dobrý nebo
špatný.

ale neztotožňuje se s nimi. Buďte plátno,
nepřijímejte nic. Pokud přijmete, stanete
se nejmenším stvořením. Mnoho věcí
přichází a odchází, proč si s tím dělat
starosti, když nejsou pravdivé.

Každý je On.
To je skutečné
pozorování.

„Já neexistuji, já nejsem“, to by mělo být vaše
pochopení. Takovým způsobem se všechny činy dějí
bez konatele.

Čtete knihy a noviny, abyste si dělali víc starostí:
„Ó, toto se stalo“, chcete vědět všechno. Proč?
Nic se nestalo a nic se ani nestane.

Tím, že jste nepřemýšleli, jste se stali malými
bytostmi. Pomocí myšlení se zase můžete stát
největším z největších.
Nakonec je toto myšlení pohlceno skutečností
a vy sami zmizíte.

Co je to pozorování?
Považujete je za pravdivé nebo ne? Co není a co je
pozorovatel?
Pozorování znamená, že přichází trojice (pozorovatel,
pozorované, pozorování). Pozorovatel vytvořil celý svět.
Díky tomuto vědění se vše nepravdivé jeví pravdivým.
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>>
Vy říkáte, že svět je
pravdivý, světci říkají,
že svět pravdivý není.
V tom je ten rozdíl.
Pokud pochopíte, že
myšlení je chybné, tak
nastane bezmyšlenková
skutečnost.

Buďte hlupákem vůči světu a mudrcem
vůči Skutečnosti.Ve světě může být
mnoho hluku, ale ten, který pochopil,
zůstává bez hluku.

Ten, kdo se ponoří do
hlubin oceánu, získá
perlu. Ponořte se do
hlubin sebe a zůstane
jen On.

Pokud se vám zdá sen, tak jakmile se probudíte, víte, že
to byl jen sen a ne pravda. Stejně tak i zde, jakmile jste
probuzeni Mistrem, tak víte, že nic není pravda,
tak proč si dělat starosti.

Přesvědčení znamená zcela jasné pochopení, že já
nejsem tělo. Kdo jsem tedy já? Jsem síla, která je v těle.
Nakonec nezůstane ani ta síla. Pak jste On.
Přesvědčení znamená, že toto vůbec není pravda.
Zapomeňte na ego a jste tam. Tomu se říká přesvědčení.

Přes noc se z žebráka může stát král, proč by ne?
Pokud řeknete: „Všechno je iluze“, tak jste král.
Pokud řeknete: „Je to pravda“, tak jste otrok.
Tak buďte pánem a ne otrokem.

20
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Pokud se mravenec
soustředí na včelu,
tak jednoho dne
bude bez křídel
létat, proč ne?
Nebojte se.
Řvěte jako tygr.
Nebuďte jako myš,
která pořád utíká
někam pryč.

Mravenec se pohybuje pomalu a když se pokusí vyšplhat
na strom, tak může zemřít dřív, než dojde ke svému cíli,
takže potřebuje další zrození.
V naší tradici se meditace označuje jako ,cesta mravence‘
a pochopení se nazývá ,cestou ptáka‘.
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Meditace vás může dovést ke konečné skutečnosti,
ale je to dlouhá a obtížná disciplína. Na začátku je užitečná,
ale časem je absorbována do konečné skutečnosti.
V meditaci musíte časem potopit své ego, meditujícího
a samotnou činnost meditace a nakonec sami sebe.
Je to dlouhá cesta a lidé v tomto světě na to nemají čas.

Vědění je lékem, ne nemocí.
Nemocí je ego, a proto musí pryč.
Nejdříve mluvte s lidmi a předávejte pochopení, poté pokud
odmítnou svět, to bude mít nějaký význam. Odmítnutí bez
pochopení je bez významu.

Myšlenky začínají z nevědomosti, a pokud přijde
pochopení, tak je vše anulováno. Já nejsem tohle,
já nejsem tamto, to, co je zde, je zde stále. Nebuďte
ničím. Pokud chcete být něčím, tak je to známka ega
a zůstáváte nadále v různých stavech. Buďte ničím
a zůstane zde realita.
Dech je jenom vzduch a vy jste z tohoto vzduchu
vytvořili všechny tyto zámky. Pokud pochopíte,
že všechno je iluze, tak se dostanete ven ze sevření
nevědomosti.
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Šaktipat vlastně znamená,
že Mistr mluví a pokud žák
naslouchá a přijme to do
svého srdce, tak se také sám
může stát Mistrem.
Sthitapragna znamená, že
chápe, že všechno jsem já‘.

Lidé se honí za zkušenostmi a nakonec
zemřou. To je ten hlavní bod. Když žijete,
buďte zároveň v tom i mimo to. Kolik času
to zabere? Vždy říkám: „Buďte ve vodě,
ale říkejte: voda se mne nedotýká.“ Mějte
tolik odvahy, abyste to řekli.
Tedy zkušenost není potřeba a to, co zakoušíte,
není pravda. Ten, který nemůže být zakoušen,
je pravda. Stručně a jasně.

Nevědomostí jste vše
nahromadili, pochopením to
odhodíte. Pochopení je realizace. Vše vyvstává na Něm,
na skutečnosti. Celý svět
není nic jiného, než jeho stín.
Pokud pochopíte toto, tak co
by ještě mělo být dosaženo?
Co by mělo být ještě získáno?
Stín není pravdivý. Hostitel je
pravdivý.

Kdo získá sílu? Ten, kdo se nestará o Boha, kdo se
nestará o iluzi nebo ten, kdo se nestará o nikoho.
Proč? Protože vy neexistujete. Pokud neexistujete,
tak proč se starat o druhé. Druzí zde nejsou.

Pokud odejdete na dlouhou dobu ze svého domova
a poté se vrátíte, tak se cítíte šťastní. Nějakým
způsobem jste během mnoha životů zapomněli
sami sebe a když se sami k sobě vrátíte, tak se cítíte
šťastní, ne?

Když opustíte lásku k iluzi, tak se okamžitě vstřebá
do skutečnosti a to jste vy, nic jiného. Bez ,ty‘ a bez
,já‘. Ty a já je ego. Zapomeňte to.
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K dosažení reality není třeba vůbec nic,
protože ona je stále zde. Musíte se jen

Pokud jste byli třeba doktorem nebo právníkem a zemřete,
tak se při dalším zrození musíte stejně naučit celou
abecedu znovu. Kam se podělo to vědění?

prostě vymotat z iluze, že něco děláte,
která je vtištěná do vaší mysli.

Ve světě je pouze jednota, vůbec žádná dualita. Každý je On,
tak proč si dělat starosti.
Ten, kdo říká ,jsem všemocný‘, jen troubí trumpetou na poušti.

>>
Pokud je zde vaše silné přání, tak k vám musí
přijít skutečná osoba! Vy jste On. To je vaše
nejsilnější přání. Tak proč by neměl přijít?

Skutečnost je za věděním

O: Pokud je vše iluze, jste vy sám také iluze?
M: Ó ano! Já jsem ta největší iluze! Všechno, co zde říkám tak
upřímně a z celého srdce, je falešné! Ale lež, kterou říká Mistr,
vás může dostat k tomu podstatnému bodu.

Na začátku Mistr říká, že vědění je nezbytné.
Ale na konci musí být toto vědění rozpuštěno
v konečné skutečnosti.

K odstranění nevědomosti je třeba vědění, ale
nakonec se oboje musí rozpustit do skutečnosti.
Vaše Já je bez nevědomosti i vědění.

Já neexistuji.
To je skutečné pochopení.
24
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Veselí a radost jsou
Veselí
stá
st
ále ješ
ještě symptomy
iluze.
25
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Ten, kdo mluví i ten, kdo poslouchá, jsou oba
neskuteční. Pokud někdo dojde do tohoto bodu,
tak se stane realizovaným.

Pokud mluví realizovaný, tak mluví za nebem,
za nulou.
Objektivní mysl to nepochopí příliš rychle.
Proto je víra a odevzdanost tak podstatná.

Po osvobození by měl člověk
uctívat.
Jakmile jste pochopili,
tak co byste ještě měli dělat?
Už zde není nic, co by se mělo
udělat. Jen modlit se k tomu,
kdo vás tyto věci naučil.
On je bezpochyby ve vašem
srdci a vy a on jste jedno.
Vytvořte nyní dualitu,
vytvořte nedokonalost,
ale jen kvůli poděkování.
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A jakmile získáte konečné
pochopení, tak poté když
uctíváte, tak to je nejlepší.

Zapomete
vše
a
On
je
zde.
>>
Osvobození a spoutání
je záležitost mysli.
Vy jste vždy svobodní,
tak proč si dělat starosti? Neexistuje spoutanost ani osvobození,
jsou to jen myšlenky.
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Vědění je nebezpečné. Touha po vědění se
nemůže vyplnit. Není pravdivé. Vy jste bez
vědění i nevědomosti a tomu se říká skutečnost
prostá myšlenek.
Vaše mysl musí přijmout to, že vše je iluze, jenom
iluze. Pak budete tím ,největším z největších‘.
Lidé mají rádi vědění, vědění, vědění. Chcete
pořád něco znát. Co je to vědění? Vědění je nula.
Pokud pochopíte, že vědění není pravdivé, tak
můžete jít za nulu.

Nic není špatné,
nic není dobré.
To všechno jsou jen
myšlenky.
Všichni jsou lháři,
tak kde je pravda?

Všichni vzývají Boha, ale nevědí, co Bůh je. Nevědomostí říkáte:
„Bůh je tam. Bůh není kdekoli.“
Kde je Bůh? Realizovaný ví, že to je jen myšlenka. Bůh je má myšlenka. Kdybych tady nebyl já,
skutečnost, jak by mohl začít existovat Bůh?

Každý říká: „Bůh je velký.“ Já říkám, že není. Souhlasíte se mnou? Jak by mohl být velký?
Stvořil celý svět, který není skutečný. Jak by pak stvořitel mohl být velký? Ale přesto to lidé stále
říkají. Váš otec a matka stvořili vás a vy jste přišel do světa. A zakoušíte v něm to nejhorší.
Čí je to chyba? Stvořitele, nebo ne? Vy jste chybou stvořitele.

>>

Láska je iluze.
Můžete milovat něco
jiného. Jak
ale můžete milovat
sami sebe?
28
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Tento svět vznikl
z nuly. Kdo
vytvořil nulu?
Nemůžete najít
stvořitele nuly.

Nikdo neumírá
a nikdo se nerodí.
To, co se
nikdy
nerodí
a nikdy
neumírá,
je skutenost.
>>
From left, John Warnock,
Chuck Geschke, Bruce Chizen
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>>
Všichni chodí do kostela. Vidí Kristus někoho? Nevidí nikoho.
Buďte On! Já sám jsem úplně každý. Běžte!
Proč chodíte do kostela a modlíte se? On nemluví. On neslyší
ani nevidí. Chodíte se podívat na idol. Staňte se tím idolem
sami. Pohleďte na vše a řekněte, že nic není pravda. Mějte tolik
odvahy.

Andělé a bohové jsou
myšlenky, vaše myšlenky.
Všechno odejde, jakmile přijde
pochopení. Je to napsáno
v knihách o poznání. Budiž,

V Sedoně (Arizona) nakreslil jeden žák na tabuli vedle mne
nulu a vyfotil to. Správně! Nikdo nepředává pochopení,
že všechno je nula. Všichni dávají nule nějakou hodnotu,
dokonce i ti, kteří se dostali na úroveň vědění, dávají hodnotu
nule. Skutečnost je zde, pokud chápete, že nic není pravda.

ale co to znamená? Já mluvím
pouze z toho nejvyššího bodu.
Mysl vytváří všechny tyto
domněnky. Myslete a myslete

Nikdy se o nic nestrachujte, ať už jste
v jakémkoli stavu. Je to záležitost jen těla
nebo mysli. Vy jste bez všech stavů. Všechny
tyto stavy jen přicházejí a odcházejí, vy jste
vždy On. Nikdy nepřijímejte nic nižšího.
Co dokázat, nula je vždy nula.

Nic se vás nemůže dotknout.
Zapomeňte všechno a jste On
právě v tuto chvíli. Není co opustit
a není co získat. Je zde pouze nula
a vy jste Já bez já.
30
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a nakonec vše zapomeňte.

V konečné skutečnosti není
žádné ,ty‘, žádné ,já‘, žádná mysl
ani myšlenky. To je váš stav.
Vy jste On, tak koho milovat
a koho nemilovat? Láska není nic
jiného než dualita.
Zdá se vám sen a vy
eknete: „Není to pravda.“ Všechno zaíná
z nevdomosti. Vdní
pochází z nevdomosti.
Tak, kdo bude pak nco
vdt? Není tu nic
k vdní. Vy jste tam, kde
koní vdní.
Vždy íkám: „Nedlejte si
starosti.“ Pro? Protože
to není pravda.

Všechno vyvstává na něm a poté
všechno, včetně Boha, odchází.
Svět byl stvořen Bohem v absolutní temnotě a nevědomosti.
Jak by mohl být skutečný?
To, co íkám, je všechno
špatn. To vám povídám!
Slova jsou falešná,
ale já mluvím, abych vás
nasmroval k pravd, ke
skutenosti. Tam ale slova
nemohou dojít. Zapomete
všechno a jste tam.
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Dokud ještě zbývá něco udělat, tak jste ve spárech iluze.
Zapomeňte iluzi a buďte On. Nicnedělání je On.
,Já nic nedlám‘, to by mlo být vaše pochopení, ale
poád toužíte po výsledcích. Strate se výsledk,
jak jen to jde. Říkejte si: „Jsem skutenost bez ,já‘.“
Bute tím a to je pravá cesta.

Ten, kdo nechce nic vědět, je skutečnost.
Můj Mistr vás vezme na to místo, kde nezůstává pochopení,
vědění ani nevědomost. Nechte vše být, není potřeba nic měnit.
Ale jen říkejte, že to není pravda. Zapomeňte na vnímání světa,
který je nesmysl, pak získáte skutečné vnímání a otevře se vám
skutečnost.

Snažte se pochopit to,
co říkají realizovaní.
Říkají, že ve svém
životě nic neudělali.
Mistr nedělá nic.
Zapomněli jste sami
sebe a jediné, co
vám on dává, je
připomenutí vás
samotných. Tak
proč by se měl Mistr
považovat za Mistra?
Je hlupákem, pokud se
stane Mistrem ve své
mysli.

On vás dělá tím,
čím je On sám.
32

Přání být
s Mistrem je také
jen myšlenka
nevědomého.
To vám říkám.
Přijměte to, co On
říká. Buďte s tím.
Pak jste s Ním.
Vidí svět jako
nic, vy, nevědomá
osoba, vidíte
svět jako něco
pravdivého. To je
nesmírný rozdíl.
Dělá všechno, co
děláte vy, ale on
chápe, že všechno
je nula a to vy
nechápete.
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Musíte sami
pro sebe zemřít,
pak dostanete
Jeho.

Probuďte se, vy jste Kristus. Vy dáváte Kristovi světlo, jinak by
nemohl být vidět, takže jste Kristovým otcem, nebo ne?

Pokud chcete být
realizovanou
bytostí, musíte
to chtít a pak tomu
dát svůj život, jinak
je to k ničemu.
Za cenu sebe sama
musíte zjistit,
co je vaše Já.
To je skutečné
poděkování
Mistrovi.
Pokud ztratíte svou
peněženku a někdo
vám ji vrátí, tak
jste šťastní. Ale ve
skutečnosti vám jen
vrátil to, co už bylo
vaše.
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Vy a váš Mistr jste jedno,
ale dokud jste v těle,
tak mu musíte být oddáni.
Pokud máte v Mistra plnou
důvěru, tak vás vezme na
správné místo.
Mistr je všude, nikdy
se od vás nevzdaluje.
Vy a on jste jedno.
Každý, ať už je v jakémkoli stavu, je ON. Můžete být chudý,
sedět na trůnu nebo ve stoce. Stále jste ON. Pochopte,
že (vnější stav nemá co dočinění s těmito věcmi).

Nebuďte mysl, buďte ON. To je mé stanovisko.
Být či nebýt, to je otázka pro vás, ne pro mne.
Přijmout či nepřijmout, to máte na výběr.

